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   باغ های ایرانی
ها و باغچه در  ايرانيها از قديم االيام به ساختن باغ

. انتد  حياطها و دور و بر بناها عالقة خاصي داشتته 
شايد خاطرة ميهن اصتيي و خاستتهاق قتآم اريتا     

هايي را كته   انها باغچه. منشا اين عالقه بآدق است
( پتته ارق ده تته)ستتاختند  در اطتتراب بنتتا متتي 

بآد، ( ديس)ناميدند، كه به معناي پيرامآن دژ يا  مي
ستاخت   يعني بنا و ك ي را كه ديتس متي  ( ديس)
 . خآاندند يعني بنا مي( دي ا)

شان را از بهشت، كه به پاداش ايرانيان تصآر ذهني
اند، در بتاغ ايرانتي   بخشيدقاعمال نيك به انها مي

در بهشت كآثر ه ت و درختتان و  . متصآر شدند
گيها و جآيبارها، و در باغ نيت  ا  روان ختآش و   

تآان در ساية انها هايي كه ميگيهاي زيبا و درخت
ارميد؛ و اين همه محصآر در ديآاري كه مانع ورود 
.جهنميتتتتتتتتان بتتتتتتتته ان شتتتتتتتتآد
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   :زمین
،باغهايايرانيدرزمينمسطحبناميشدندوباغهايدشتيبودند 

يادرزمينشيبدار،كهامكانميدادباغراباآبشارهاودرختهايبيشتر،زيباتر
مثلباغتاجنطنز،باغشاهزادةماهانوباغتختشيرازكهازبينرفتهاست،:بسازند

.يابعضيباغهايمازندران
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   هندسة باغ ایرانی
درباغايرانيتوجهخاصيبهشكلهايهندسيميشدوشكلمربعكهفاصلةبيناجزاءباغراسادهوروشن

بهوقتكاشتندرخت،نخستينگام،دقتدرتعيينفاصلة.نشانميداد،ازاهميتخاصيبرخورداربود
محلكاشتازهرطرفبودوبدينترتيبمربعهاييشكلميگرفتكهازهرطرفكهنگاهميكردند،رديف

 .درختانراميديدند

سه کشیدگی در کنار هم، و تقسیم باغ به : به طور خالصه در هندسة باغ ایرانی دو اصل مهم بود
سابقة این اصول به خیلی قبل، به هزاران  . مربعهایی که خود دارای تقسیماتی منظم و مربع شكل بودند

در کشاورزی ما هم کاشت مربعی معمول بوده و زمین و  آب به صورت مربعی  . سال قبل باز می گردد
 .  تقسیم می شده است

  .غیر از مستطیل کشیده و مربع، شكلهای هشت گوش، کشكولی و نگینی و چهار گوش هم در باغ بود
 

 

  



8 

يكاصلمهمديگردرباغسازي
ايرانيبازبودنچشماندازاصلي

در.بهشكلمستطيلكشيدهبود
اينباغها،درمقابلبنا،فضاي

بازوكشيدهايبودكهدرستدر
در.چشماندازاصليواقعميشد

اينفضادرختانبلند
معموالًگياهاني.مينشاندند

ميكاشندكهزيادبلندنشودو
منظربازراسدنكندودرعين

گياه.حالهميشهزيباباشد
بود(يونجه)زمينهمعموالًاست

كهحاالجايشراچمنگرفته
 .است

 

 فین کاشان

 شاهراده ماهان ارم شیراز
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 :کوشک

 .بنا را در نقاط مختلف باغ می ساختند       
  مثالً گاه بنای اصلی در وسط باغ بود و از چهار طرف دیده

 .می شد و بناهای فرعی و سردر در اطراف بودند
  یا بنای اصلی باغ یک طرف بود و بناهای فرعی در اطراف، با

 .  دو راه متقاطع، و منظر اصلی در امتداد محور طولی باغ بود
 

 در باغ هایی نیز کوشک به نسبت به سوم در امتداد محور طولی
قرار داشت و بناهای اندرون را در طرف خلوت باغ قرار می دادند 

باغ طرف اندرون هم . و منظر اصلی در جهت مخالف اندرون بود
میان کرت و سایر اجزاء را داشت، اما پشت آن مسدود بود، مثل 

 . باغ دلگشا
 

نوعی باغ هم بود که در پشت بنای اصلی آن یک حیاط بسته 
رو به جلو منظر داشت، اما در پشت بنا، فقط حیاط خلوت و  . بود

گوشة دنجی بود؛ مثل باغ ارم شیراز، باغ مزار کاشان و  
 .  سروستان فارس
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 باغ هایی نیز بودند که عالوه بر باغ
اصلی، یک باغ بیرونی هم داشتند که  

کمی عمومی تر بود و بعد از عبور از آن  
مثل باغ دولت آباد . وارد باغ می شدند

. یزد که در جلو آن باغ بهشت آئین بود 
باغ جهان نمای شیراز هم باغ بیرونی 
داشت که اینک به صورت کارخانه  
درآمده، اما هنوز قسمت اصلی آن  

 . مانده است
در جلو بعضی از باغ ها نیز یک دربند، 
یا یک بست، یا جلوخان وجود داشت، 

 .  مش باغ شاهزادة ماهان
اما در تمام این باغ ها، در مقابل بنا 
حتماً میان کرت بود، با یک فضای 
مستطیل کشیده که در آن آبنما یا 

 .  استخر می ساختند
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  :آب در باغ
یكی از مشخصه های مهم باغ ایرانی، تمایل زیاد به نمایش آب بود  .

 .  چون آب معموالً خیلی کم و بسیار عزیز بود
 است از سنگ مرمر که آن را ( سینه کبكی)اتاقها سه ( ارسی)در مقابل

به شكلی می تراشیدند تا موج ایجاد کند و آب را وقتی که کم است  
آب از هر سینه کبكی وارد یک حوض کلگی  . بیشتر نشان دهد 

می شود، و از آنجا در جویهایی در دو طرف میان کرت جاری می شود 
 و به سردر می رسد 

 اگر باغ مسطح بود، آبنماها خیلی کم شیب بودند، مثل باغ فین
کاشان، و اگر شیبدار بودند مثل باغ شاهزاده با باغ تاج نطنز، به 

استفاده ( سینه کبكی)صورت آبشار در می آمدند، دراین موارد از 
 .  می کردند که آب را بیشتر نشان می داد
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 : گیاهان باغ
 همان طور که گفته شد، در میان کرت باغ ایرانی معموالً گیاهانی می کاشتند که زیاد بلند

 .نشوند و همیشه سبز و زیبا باشند
 اما در دو خیابان دو طرف میان کرت یا آبنما، داالن سرپوشیده ای از درختان می ساختند  .

 .  نوع درختان بسته به آب و هوا و خاك منطقه متفاوت بود
اگرمقطعطوليخيابانرارسمكنيم،نشانميدهدكهدراينخيابانهاكهمثالًيكسرو،يك

كاجويكچناربهنوبتكاشتهميشدند،داالنزيباييبهوجودميآمدكهدردوطرفآنمعموالً
 .يكسرودرمقابلسرو،ويككاجدرمقابلكاجويكچناردرمقابلچنارقرارميگرفت

گلهاييكاشتهميشدكهخاصيتيداشتهباشند؛هماز.جايگاهگلهادرباغ،پايدرختهابود
عطرآنهااستفادهميشدوهمازگلبرگهايشانحلواومرباوچيزهايديگردرستميكردندو

 .برخيازآنهاخاصيتطبيهمداشت
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 :باغ فین کاشان. 2
کاشان -موقعیت باغ فین 
موقعیت باغ در شهر 
شبکه های دسترسی در وضع موجود 
تاریخچه باغ فین کاشان 
معرفی و شکل گیری باغشاه فین 
کوشک 
محورهای باغ 
بازشناسی کاربری های وضع موجود 
آب 
نقشه چگونگی حضور آب و شکل حرکت آن در باغ 
نقشه جهت حرکت آب بر اساس شیب زمین در باغ 
گیاهان باغ 
نقشه دسترسی ها 
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كاشان-موقعيتباغفين   
    شهر كاشان در حاشيه كوير

كيلومتري  220در فاصله 
 86جنوب شهر تهران و 

كيلومتري جنوب شهر قم واقع 
مختصات جغرافيايي آن . است
دقيقه طول  27درجه و  51

دقيقه  59درجه و  33شرقي و 
عرض شمالي است و ارتفاع 
آن از سطح درياي آزاد بين 

  .متر مي باشد 1130تا  940
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 :موقعیت باغ در شهر

و است كاشان اطراف تفرجگاه هاي از يكي فين ناحيه 
 منطقه مانند را كاشان به فين ناحيه نسبت مي توان
 .دانست تهران به تجريش

 فين نام به ,گرفته است قرار آن در فين باغ كه ناحيه اي 
 شهر غربي جنوب در آن موقعيت و بوده معروف كوچك
 جنوب منتهااليه در فين تاريخي باغ .مي باشد كاشان
 در و كاشان شهر در (اميركبير خيابان) فين جاده شرقي

   .گرفته است قرار سليمان تاريخي چشمه مظهر مجاورت

داشته وجود باغ ها از منظومه اي فين ناحيه در گذشته در 
 آن نگين حقيقت در و اهميت ترين با فين باغ كه

 .بوده است منظومه
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شبکه های دسترسی در وضع 

 :موجود
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  تاريخچهباغفينكاشان
 به نظر ميرسد در دوران باراني بين آخرين دورههاي يخچالي دوران چهارمPlistocem  در نجد ايران

اين دريا با شروع عهد خشكسالي به تدريج خشك شده و اكنون در . درياچه پهناوري گسترده بوده است
 .  محل آن كوير بزرگ مركزي برجاست

 در اواخر هزاره ششم در سرزمين حاصلخيز رسوبي در جوار كوهستان و حاشيه كوير مركزي اولين
يكي از مهمترين عوامل اين امر كه موجب استقرار طوالني . استقرارها در ناحيه سيلك شناسايي شده است

 . كيلومتري اين ناحيه ذكر كرد 2در اين ناحيه گرديده را ميتوان وجود چشمه فين در 

 وجود باغ فين به دوران آل بويه منسوب است كه از اين دوران شواهدي در دست نيست و اثبات اين
 .  مطلب نياز به تحقيقات و كاوشهاي باستانشناسي دارد

بعد از این دوران نیز وجود باغ فین را به دوران ایلخانی منسوب کرده اند. 
 از ابتداي دوره صفويه به همان نسبت كه ثبات سياسي بيشتر گرديد، تاريخ باغ فين هم انسجام بيشتري

 . يافت

  ق زلزله سختي در كاشان حادث گرديد وشاه عباس اول در صدد تعمير و مرمت باغ . ه  982در سال
شاه عباس كه در نشيب و فراز كوه و كاخهاي شاهانه برافراشته و سرتاسر كشور خويش را با كاشانه هاي بي شماري آراسته  ) .برآمد

بود، چون بناهاي سالخورده و ويران گشته باغ شاه كهنه فين را در خور همسري با چشمه دل افروز سليمانيه و شايسته همت واالي  
 . (از اين رو به فرمان وي طرح باغ و كاخ جديد بدين گونه پي افكنده شد. خود نمي ديد
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  معرفيوشكلگيريباغشاهفين

 :به فرمان شاه عباس طرح باغ و كاخ جديد بدين گونه پي افكنده شد
 مظهر آب آن چشمه را قريب پانصد متر باالتر از باغشاه قديم يعني در مكان كنوني قرار

متر طول شرقي و غربي و  157داد و باغشاه جديد را در محدوده زمينهاي نورگير به ابعاد 
متر عرض شمالي و جنوبي حصاربندي و در چهار گوشة آن برجهاي گرد و مرتفعي  142

 بنا كردند 
 در خارج حد غربي باغ نيز به جهت رفع مخاطره سيالب دره هاي كوه دندانه از محوطه

 اين باغ و بناهاي آن سدي معتبر و مستحكم با سنگ و ساروج ساخته شده 
 باغشاه بر بستري از باغهاي قديمي تر ساخته شده تا هم در بهترين نقطه مجموعه گفته

شده قرار گيرد و هم توانسته باشد درختاني از باغهاي كهن تر را تا سر برافراشتن 
 سروهايش به عاريت گيرد 

 باغشاه فين از تبار باغ قلعه هاي ايراني است كه به داليل خاص خود بدين گونه و در
چنين نظمي شكل گرفته اند اما بدون شك انتخاب اين نوع الگوي محصور در پناه 
ديواري بلند، بي ارتباط با استفاده شاهانه از آن نيست، تا هم در پناه برج و باروي 

بسترش امن و اماني يافت و هم بواسطه حجم و شكل و ارتفاعش كه از درون و برون 
 .  باغ به رخ كشيدني است جالل و شكوهي شاهانه را گوشزد كرد
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 فضاي تحديد شده اي در ميانه برج و باروهاي باغ شكل گرفته كه براساس ساختار
و نظم فضايي باغ ايراني فضايي هندسي و خالص بدست مي دهد و در نقطه اي 

 . در ميانه باغ نيز كوشك يا بناي مياني قرار گرفته است

 محل قرارگيري كوشك مذكور كه در نيمه بااليي باغ واقع گرديده و عدم وجود
اطالعاتي مبني بر وجود شاه نشين و يا فضايي مشابه آن كه كاركرد باالخانه باغ 
را داشته باشد، اين نكته را به ذهن متبادرمي سازد كه كوشك مياني خود كاركرد 

 .  شاه نشين و باالخانه باغ را نيز داشته است

 

 :کوشک
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 در اينجا نيز همچون ديگر باغهاي ايراني، محورها
بخشي از ساختار هندسي باغ اند كه عالوه بر اينكه 

در پي طرح و شكل هندسي و گاه بس ساده باغ 
شكل مي گيرند، خود نقاطي را نيز در طرح كلي باغ 

و تحت ساختار و نظام هندسي آن شكل مي بخشد تا 
بتوانند براساس نظام هندسي مذكور بسط فضاها و 

 .  شكل گيري نظام معماري باغ را پي افكنند

 بناي ديگر به حتم بجا مانه از دوران صفويه حمام
 . كوچك باغ است

 از ويژگيهاي باغ ايراني است كه در چهارچوب
نظام هاي خود مي تواند فضاهاي مورد نيازش را در 

 .خود جاي دهد

 

 :محورهای باغ



21 

 چشمه زنانه

 (چایخانه سنتی)

مجموعه بناهای 

 فتحعلی شاهی

 خلوت کریمخانی

 بنای چشمه سلیمانیه

محوطه چشمه 

 سلیمانیه

 محدوده مدرسه

 موزه ملی کاشان

 عمارت سردر

 کوشک شاه عباسی

 کتابخانه امیر کبیر

 حمام

 نگهبانی

 :بازشناسی کاربری های وضع موجود
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 :آب

 جنوب باغ فین در چشمه سلیمانیه
 چشممه چشممه آبمی موسموم بمه     

، با قریب به دوازده سنگ سلیمانیه
آب آن فمو  العماده   . آب وجود دارد

صاف است ولی به واسطه داشمتن  
بعضممی امممالا بممرای آشممامیدن    

آب چشمه فمین بمه   . مناسب نیست
واسطه کیفیتهای خاص خود ماننمد  
صافی و پاکی و روشنایی کمنظیمر  
و همچنین کیفیمت اابمت و تيییمر    

 ضربناپذیرش همواره مشهور و 

  .بوده استالمثل 

  چشمه سلیمانیه
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 آب جاری
 مظهر چشمه

 آب ساکن

 نقشه چگونگی حضور آب و شكل حرکت آن در باغ
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 :نقشه جهت حرکت آب بر اساس شیب زمین در باغ

آب چشمه سلیمانیه دو شاخه می شود  .
آب شاخه ی اول وارد چشمه ی مردانه 

آب شاخه ی دوم وارد چشمه . می شود
سپس به سه بخش .ی زنانه می شود

تقسیم و در میانه سه آبگیر جلوه گر می 
آب سرریز شده از این سه آبگیر از .شود

میان آبراه های متعامد،در شیب مالیم از 
جنوب به شمال در سراسر باغ حرکت 
می کند وبا خارج شدن از باغ ،سنگ 
آسیاب بزرگ معروف به خونی را به 
گردش در می آورد وطی مسافتی 

،دوباره با آب چشمه ی مردانه یكی شده 
و به مصرف مزارع و باغ های روستای 

 مسیر آب .فین می رسد

 جهت حرکت آب در باغ

 ورود آب به باغ

 خروج آب از باغ
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 :گیاهان باغ

باغشاهبربستريازباغهاي
قديميترساختهشدهتاهمدر

بهتريننقطهمجموعهگفتهشده
قرارگيردوهمتوانستهباشد

درختانيازباغهايكهنترراتا
سربرافراشتنسروهايشبه

.عاريتگيرد
باوجودقريبوسيعباغهاي

پيرامونباغشاههنوزهمكهاز
فرازبرجهايحدودباغوياازبام

رفيعكوشكصفوينظريبه
پيرامونشبيفكنيم،تكدرختهاي
عظيمالجثهسرورادراطرافش

توانيميافتكهآثاريبجايمانده
.ازباغهايقديميمنطقهفيناند
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 :نقشه دسترسی ها

 محور اصلی

 1محور فرعی

 2محور فرعی
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 :تحلیل باغ ارم
موقعیت باغ در شهر 
تاریخچه 
دید و منظر 

عرصه وفضای باغ  
 استخر 
ورودی باغ 

محور اصلی باغ 
کوشک 
گیاهان باغ 
شیوه آبیاری باغ 
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 :موقعيتباغدرشهر

  باغ ارم در شمال غربی شیراز، واقع در خیابان
ارم بوده و از ضلع شمال غربی به بلوار 

 .  محدود می گردد( خیابان آسیاب سه         تایی)دانشجو
 بطوریكه از اسناد تاریخی بر می آید، باغ ارم تا

ش در خارج شهر شیراز و در سمت  .ه 1325سال 
شمال غربی آن واقع بوده و اطراف آن بیابان و 

 .رودخانه و سنگالخ بوده است
   با گسترش شهر شیراز، به تدریج این باغ در

داخل شهر و در شمال غرب آن قرار گرفت و 
هم اکنون با گسترش بیشتر شهر شیراز به سمت  
غرب، این باغ در شمال شهر شیراز قرار گرفته  

 .  است
  در حال حاضر این باغ عالوه بر یک فضای

تاریخی و تفریحی بعنوان یک باغ گیاه شناسی  
مورد بازدید ایرانیان و جهانگردان خارجی قرار  

 .  می گیرد
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  تاریخچه

 

 

و  آل اینجوو درتمام دوره سلجوقیان باغ ارم شیراز به طور مسلم از دوره •
وجود داشته و با توجه به اینکه سیستم فئودالی به طور  گورکانیانو  آل مظفر

کامل بر جامعه آن دوره حاکم بوده بدون تردید بانیان و صاحبان باغ ارم که 
 باغی ارزشمند بوده در آن زمان حکام وقت بوده اند

از اواخر دوره زندیه تقریبا بیش از هفتاد و پنج سال باغ در تصاحب سران •
 بوده است ایل قشقائی

عمارتی نخستین ایلخان این خاندان یعنی جانی خان و پسرش محمد قلی خان •
 .  در این باغ بنا نهادند  مرغوب

حاج نصیر الملک شیرازی باغ را از خاندان  ناصرالدین شاهدر دوره سلطنت •
 ساختمان فعلی را بر جای عمارت ایلخانی بنا نمودهایلخانی خریداری نموده و 

 اساس ساختمان قبلی را حفظ کرده است "ولی احتماال

کشیده شده نیز همین ساختمان هسته  1945در طرح این باغ که در سال  •
در این موقع دیواری در وسط باغ احداث کردند . مرکزی باغ به شمار می رود 

 . . . و بدین ترتیب باغ به دو قسمت تقسیم گردید 
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 :دید و منظر
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 : عرصه وفضای باغ
 

  فضای باغ ارم از لحاظ اسلوب خیابان کشی و درخت کاری نه تنها در بین باغهای شیراز بلكه درتمام
 . مناطق کشور ما کم نظیر است 

  پاره ای از هنر شناسان را عقیده بر این است که از نظر باغ سازی طرا باغ ارم یاد آور باغهای عهد
 . ساسانی است 

 در اطراف دارای خیابانهای مستقیم زیبا و . طرز باغهائی است که در زمان ساسانیان احداث گردیده
سرو آزاد که در هیچ نقطه ایران سروی بدین استواری نمی توان یافت   "سروهای بسیاری خصوصا

  ". منحصر بشیراز و بدین باغ است و آبشارهای متعدد از هر جانب آن روان است 
 
 

 محورهای موازی محور اصلی دید به محور اصلی بعد از  کوشک دید به محور اصلی از ایوان کوشک
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    زمین باغ بشكل مربع مستطیل بسیار وسیعی
است که یک ضلع بزرگتر آن به جانب شمال و 

و یک ضلع کوچكتر   "ارم  "بلوار موسوم به 
آسیاب سه   "بجانب ميرب و بلوار موسوم به 

دو جانب دیگر باغ محدود به باغها  . است  "تائی 
مساحت باغ ارم در  . و خانه های مسكونی است 

 دوران گذشته افزایش و کاهش بسیار یافته است
   

 
 

 بلوار آسیاب سه تائی

   سمت شیب زمین از غرب بسوی شر  باغ
است و مجموعه عمارت اصلی و اندرون در  

قسمت ميرب و در بلندی چشم گیری قرار دارد  
از   به سبب شیب زیاد زمین در قسمتهائی. 

خیابانهای اصلی و دیگر خیابانهای باغ پله 
هائی ایجاد نموده اند و این پستی و بلندی 

   .زمین بر زیبائی فضای باغ بسی افزوده است 
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 :استخر

  در جلو نمای عمارت
اصلی باغ ارم که  

مشرف بر باغ است  
استخر آب نمای  
بزرگی است که  

تصویر عمارت در 
 . آن نمایان می شود 

گودتر بوده ولی در تعمیرات   "استخر باغ ارم سابقا
کف و . اخیر پر شده و اکنون عمق آن نیم متر است 

اطراف این استخرهنگام تعمیرات چند سال پیش باکاشی  
آب روان و زاللی که از نهر  .سفید پوشیده شده است 

اعظم است پس از گردش در حوضچه حوضخانه وارد  
جویهای اطراف استخر می شود و سپس در جوی عریض  
خیابان اصلی و جویبار ها به یكدیگر خیابانهای باغ و 

 .  اطراف باغچه ها روان می گردد
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 باز می شود  "ارم  "درهای ورودی باغ ارم در ضلع شمالی قرار دارد و به طرف بلوار 
 
 
 
 
 
 

 در سالهای بعد . داشته است  "چینه گل  "در دوره قاجاریه این باغ حصار و دیواری از
همزمان با توسعه فضای باغ این دیوار خراب شده و دو ضلع آن را که مجاور بلوارهای 

است با نرده های آهنی محصور کرده اند ، تا بینندگانی که  "آسیاب سه تائی  "و  "ارم  "
قسمتهائی از . از حاشیه این خیابانها می گذرند از دیدن منظره زیبای باغ محظوظ گردند 

 .  این نرده ها با گیاهان رونده زیبائی مثل پیچ اناری و پیچ امین الدوله پوشیده شده است 

 

 :ورودی باغ
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 :محور اصلی باغ
  در تهية طرح باغ محتآر

طتتآالني ان مشتتخ   
در واقتع ،  . گريدق است 

جنبة جالب تآجه باغ در 
كنار همين محتآر قترار   
دارد و تعادل اين ناحيته  
به وسيية نقتا  ابيتاري   
شتتدق كتته بتتا درختتتان 
مركبات و ميآق پآشيدق 
 .شدق حفظ گرديدق است

  باغ ارم محبآبيت فراوان
خآد را مديآن درختان  
مركبات و خيابان طآييي  
است كه در دو طرب ان  
سرو هاي با شكآق غرس  
گرديدق و ساختمان قابل  
تآجهي كه شاهد ميهمان 
نآازي بيدريغ ايل قشقاهي 

 . بآدق است 

در وسط باغ ارم  •
خيابان اصيي ان با 
سمت غربي شرقي  

احداث شدق است كه  
از مقابل ساختمان و 
استخر ب رگ اغاز  
شدق و تا انتهاي باغ 

  .دامه دارد 
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 :کوشک
 امروزه کوشک اصلی ، هسته مرکزی این باغ و جالب

اطاقهای طبقه . توجه ترین جنبة آنرا تشكیل می دهند 
زیر زمین است و تاالر مرکزی آنرا برای   "زیرین تقریبا

 .استراحت در روزهای گرم تابستان در نظر گرفته اند 
 از این تاالر می گذرد و در سر راه   "نهر آب مستقیما

خود قبل از اینكه به حوض بزرگی فرو ریزد استخر را 
 . پر می کند 

  پلكانی این طبقه را به طبقة باالتر و به راهروهائی که
 .به تاالرهای بزرگ منتهی می گردد متصل می سازد 

  منظره جنوبی آن همان ادامة محور اصلی است و از
طرف شمال چشم انداز آنرا تپه هائی تشكیل میدهد که 

 .در حاشیه رودخانه قرار گرفته است 

               ایوان ساختمان اصلی که روبمشر  است چنانكه
در جلو این ایوان زیبا . گفتیم در طبقه دوم و سوم قرار دارد 

 دو ستون سنگی یكپارچه بلند واقع شده  

   بخش هایی از حمام  (خورشیدی 1382در سال )به تازگی
مجموعه ی باغ ارم هنگام مرمت عمارت از پشت کوشک اصلی 

 کشف شد
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 :گیاهان باغ
 -درختان-1

 در این باغ وسیع سرو ناز های بلند و
زیبائی وجود دارد که سالهای زیادی بر آنها 

. گذشته و موجب شهرت باغ شده است 
باغهای شیراز بخاطر داشتن   "اصوال

 درختان سرو ناز شهرت داشته
  بلند ترین سرو ناز این باغ که قریب سی و

پنج متر بلندی آنست بلند ترین سرو ناز 
سروی است کشیده و گوئی  . شیراز است 

دست هنرمندی آنرا بدین استواری و 
 .  موزونی تراشیده است 

انواع درختان باغ ارم را می توان به دو      •
دسته درختان غیر مثمر و درختان مثمر  

 : تقسیم کرد 
: یكم م درختان غیر مثمر باغ عبارتند از      

سرو ناز ، کاج ، افرا ، ارغوان ، بید مجنون ، 
سیاه بید ، زبان گنجشک ، بید مشک ، سپیدار  

 . و اکالیپتوس 
انار ، : دوم م درختان مثمر باغ عبارتند از      

ازگیل ، نارنج ، خرمالو ، گردو ، زرد آلو ، 
 بادام ، سیب ، به و گالبی
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 :گل ها.2

صحبت جاي كه باغ زيباي و گوناگون رز گلهاي بجز 

 مي را ارم باغ در موجود ي گلها ديگر انواع دارد فراوان

   . نمود بندي دسته كلي عنوان ده به توان

 عبارتند كه زيبا گلهاي داراي زينتي هاي تچهخدر ـ يكم     

 سنبل ، توري ، زرد ياس ، اي خوشه ياس ، نسترن از

 ، گل سيب ، گل هلو ، گل گوجه ، ژاپني به ، درختي

   . رز گل انواع و ابريشم ، خرزهره ، طاووسي

 اين و زيبا برگهاي داراي زينتي هاي درختچه ـ دوم     

 ، اي نقره سرو رنگ، سه ، ماكنوليا : از عبارتند دسته

   . فيتيكس و پالم ، بو برگ ، اي خمره سرو

 گلها اين بذر . سرما به مقاوم ساله يك گلهاي ـ سوم     

 از آن هاي بوته و شود مي كاشته ماه شهريور اوايل در

 از سپس و دهند مي گل تابستان اوايل تا زمستان اواخر

 : برد نام را زير گلهاي توان مي دسته اين از . ميروند بين

 ، ميمون ، مرواريد ، بهار هميشه ، بو شب ، بنفشه

   . چمني مينا و ميخك ، قرنفل ، قفا در زبان ، عدسي
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   بذر این گلها از اوایل اسفند ماه کاشته می شود و بوته های آن از  . چهارم م گلهای یكساله حساس به سرما
آهار ، بگونیا ،  : این نوع گلها عبارتند از.اوایل تابستان گل می دهند و براار سرمای زمستان از بین میروند 

پریوش ، ابری ، اطلسی ، جعفری ، تاج خروس ، مینا ، گل ناز ، گل خشک ، گل حنائی ، رعنا زیبا ، سلوی ، شاه  
 پسند ، ستاره ، فلفل زینتی و گیالس زینتی  

 
     آالله ، اختر ، کوکب ، شیپوری : پنجم م گلهای پیاز دار عبارتند از . 
      داودی ، مارگریت ، خورشیدی و کوکب کوهی : ششم م بوته های دائمی گلدار شامل . 
      از نوع گیاهان پوششی می توان تلگرافی و از نوع رونده گلهای  . هفتم م گیاهان دائمی پوششی و رونده

 . گل ساعت ، گلیسین ، پاپیتال ، آبشار طالئی ، پیچ برفی ، پیچ امین الدوله و پیچ اناری : زیر را نام برد 
 

    نیلوفر و کدوی زینتی : هشتم م گیاهان یک ساله رونده ، شامل . 
     نهم م گیاهان حصاری که از آن جمله است شمشاد و برگ نو . 

 
      در گلخانه باغ ارم   "عالوه بر انواع گلهای یاد شده بعضی انواع گلها نیز اختصاصا. دهم م گلهای خانه ای

البته بعضی از گلها نیز عالوه بر پرورش در باغچه ها در گلخانه هم  . نگهداری و پرورش داده می شود 
کاغذی ، سینره ، حسن یوسف ، بگونیا ، شویدی ، گردی ،  : گلهای گلخانه ای شامل انواع زیر است . هست 

  . گیالس زینتی ، فلفل زینتی ، فینیكس ، برگ انجیری و برگ بیدی
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  شیوه آبیاری باغ

   قسمت عمده آبی که این باغ را مشروب می سازد
این  . است  نهر اعظممانند بیشتر باغهای شیراز از 

نهر چنانكه در فصول پیش گفته شد به جدولهای 
می گردد که هر کدام را بنا می    متعدد تقسیم

خوانند و از آنجمله جدول مبری میباشد که یک 
باغ ارم از جدول میری . پنجم از نهر اعظم است 

مقدارآبی که از این جدول به . مشروب می گردد 
پنجاه ساعت در هر "باغ ارم اختصاص دارد جمعا

 . دور چهار ده روزه است 

 هیجده ساعت از این آب ملكی و متعلق به باغ است و
چون این مقدار برای آبیاری آن کفایت نمی کند سی و دو 

.  را آبیاری مینمایند   ساعت کسری آب را خریداری و باغ
عالوه بر این بعلت احتیاج بیشتر به آب دو حلقه چاه  

در باغ حفر   عمیق به اندازه های چهار اینچ و شش اینچ
تامین شده و با   گردیده که آب مورد نیاز بوسیله پمپ
. گلهای باغ میرسد   استفاده از لوله کشی بمصرف آبیاری

از آب لوله کشی شهر نیز برای آشامیدن و مصارف  
 .  عمارات استفاده می گردد 
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 :نتیجه گیری
 باغ ایرانی همواره با دیواری محصور است که عموماً بلند و از خشت خام یا آجر بوده 

 ، ( مگر حصار باغهای حكام قدیم و توانگران هر منطقه)است و فاقد هیچگونه تزئینی است 
 لذا باغ ایرانی هم خلوتگاهی برای آرامش و گوشه نشینی و هم حفاظتی برای احساس و 

 .تأمین امنیت بوده است 
 

توجه به اشكال هندسی و ایجاد . هندسه باغ ایرانی اصلی مهم در باغسازی ایرانی است 
 اشكال مربع برای ساده نشان دادن اجزاء باغ و تعیین محل دقیق کاشت درختان به گونه ای 

 درباغ ایرانی تأکید . که ردیف درختان از هر طرف دیده شود، دارای اهمیتی خاص بوده است
 مسیرهای فرعی، باغ را . زند گذرگاهی چهار جانب باغ را دور می. بر میان آسة اصلی است

 .ها را در بر دارند ها کرت کند و باغچه ها تقسیم می به باغچه
- عنصر آب جاری اصلی ترین عنصری که همواره به باغ ایرانی حیاتی دوباره بخشیده است . 

 آب قنات در جدولها وجویهای منظم قرار گرفته و با گذر از نهر اصلی به نهرها و 
 . یابد جدولهای فرعی جریان می

شده  اند معموالً با سنگ و آجر ساخته می پیوسته جدولهای باغهای تزئینی که به حوضها می 
 . است

   نمایش آب با انتخاب سطوحی برای پله پله کردن مسیر جریان آب و تند و پر سر و صدا 
 .  گرفته است کردن آن صورت می
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-  آب نما که بعد اصلی آن در جهت طول ساختمان و به اشكال مربع و چند ضلعی و بیضی 
 شده اغلب در مقابل عمارت باغ احداث گردیده ، گاهی نیز بصورت حوضخانه در  ساخته می

 . شده است داخل عمارت باغهای قدیمی ایجاد می
 
- استخر باغهای قدیمی غالباً عمیق . ساخته اند استخر را در میان باغ در مقابل بنا می 

 و دارای چندین فواره بوده است، از جمله استخر بزرگ باغ هزار جریب نو اصفهان در دوره 
 در دوران پیش از اسالم و اوایل اسالم استخرهای گرد . صفوی که پانصد فواره داشته است

معمول بوده است ولی بعد از آن ساخت استخر بصورت مربع با مستطیل صورت می  
 .  گرفته است

- ای که از چهار طرف  وسط باغ به گونه. ساختند کوشک باغ را در نقاط مختلف باغ می 
 دیده شود، یكطرف باغ به گونه ای که منظر اصلی در امتداد محور طولی باغ ایجاد شود، 
به نسبت یک سوم در امتداد محور طولی از جمله نقاط باغ است که در آن کوشک را بنا 

 . اند کرده می
 

- دار  باغهای ایرانی به جهت گرمی و خشكی هوای این مرز و بوم اغلب دارای درختان سایه 
 . استفاده از درخت و گل و گیاه نیز در هر مكان منطق خاص داشته است. و انبوه بوده است
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